StrassBox
Mini
Máquina Automática para
Produção de Transferes

Características Principais
2 tamanhos ou cores no
mesmo desenho

Pedras de 2mm (SS6) até 5mm (SS20)
Opcional até 10mm (SS45)

De 140 a 190 pedras por minuto
(depende do tamanho das pedras)

Área de Trabalho Máxima: 340mm x 320mm

StrassBox Mini - Máquina Automática para Produção de Transferes

Opcionais
Bomba de vácuo
> Reduz a necessidade de ar comprimido
> É necessária menos manutenção
> Consome menos energia
> Mais silenciosa

Pedras maiores que 5mm (SS20)
> Aplique pedras até 10mm (SS45)

Outras Características
Sistema inovador, rápido e mais preciso

Kit de Formas
> Adicione aos seus projetos formas como
estrelas, quadrados, retângulos, corações,
entre outros.

Software GEM by Pulse

Transferência dos desenhos sem fios

> Produza os seus desenhos em minutos e
envie para a máquina GEMfix e para a
máquina de bordar, reduzindo em muito os
tempos de produção.

Desenhos com número ilimitado de pedras

Software - Funtime
Faça desenhos de pedras e tachas com imagens reais, para
que tenha a melhor percepção do resultado final
Inclui mais de 30 fontes para criar letras, palavras e frases
Possui mais de 700 formas, que pode adaptar, redimensionar
e personalizar com efeitos especiais
Inclui a funcionalidade “Auto Trace”, que lhe permite poupar
tempo
Desenhe o que quiser, como se utilizasse uma caneta

> Abre ficheiros de bordado (.dst) para que
possa combinar bordados com pedras e
tachas.
> Importe vectores (cdr, ai, dxf, eps, dts, ...)
para o GEM com facilidade e a máxima qualidade, preservando os pontos e as cores do
vector original.
> Selecione um segmento e decida se quer
preencher apenas o contorno ou toda a área
do vector.

Especificações Técnicas
Tipo

Modo de Braço

Área de Trabalho

340mm x 320mm

Memória

Ilimitada (Pc / portátil)

Taxa de Produção

140ppm até 190ppm (velocidade máxima)

Tamanho das Pedras

SS6 (2mm) até SS20 (5mm). Opção até SS45 (10mm)

Alimentador de pedras

2 Cores ou tamanhos

Rotação do cilindro

Motor Passo

Dimensões (sem/com caixa)

600 x 600 x 380mm / 800 x 1200 x 650mm

Compressor

100 litros / minuto ou apenas bomba de vácuo
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